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Bij de diensten  
Dez zondag vieren we het Heilig Avondmaal. In de mor-
gendienst gaat ds. J. Holtslag voor en we lezen verder 
uit Johannes 3 vanaf vers 31.  
Twee Egyptische predikanten, Emil Bassaly en Adel 
Abdelmesseh Thabet zullen deze zondag in ons midden 
zijn. In de avonddienst zal ds. Bassaly preken over 
Zacharia 2: 1-13. Deze preek zal natuurlijk vertaald wor-
den en gaat over het visioen van een man met een 
meetsnoer die komt om Jeruzalem te herbou- 
wen. Op welke manier wordt Jeruzalem  
herbouwd en wat zegt dat voor de tijd waar- 
in we nu leven? Bij de uitgang zullen  
weer nieuwe gebedskalenders  
worden uitgedeeld. 

Collecten 
1. Diaconie (Evangelische Hogeschool)  
2. Werk in plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het 
werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.       

Verhuisd 
Familie D. van Beest (Marga Klompéstraat 43) zal tijde-
lijk verblijven in zorgcentrum Waerthoven (Kerkbuurt 
200, kamer 204 C, 3361 BM Sliedrecht). Al heeft het 
woord ‘tijdelijk’ gezien de gezondheid van de heer Van 
Beest een geheel andere betekenis gekregen. We wen-
sen hen Gods zegen en nabijheid toe. Wilt u hen 
gedenken in uw voorbede. 

Welkom bij “Zingend op Weg” 
Vond je ons optreden tijdens de kerst 
ook zo leuk? En zou je graag met ons 
mee willen zingen? Je bent welkom 
op vrijdagavond tussen half 7 en 
kwart over 7 in zaal 5 van de Rank. 
Groetjes Marieke, Marijke en Joyce. 

 
   

  Meeleven 
We leven mee met dhr. Wim in ‘t Veld sr. (Doetseweg 
32, 3381 KG). Hij heeft wondroos aan zijn been en is 
daardoor bedlegerig. Het herstel zal nog enkele weken 
duren. We wensen hem Gods zegen daarbij en bidden 
dat hij snel mag opknappen. 

  Overleden  
Donderdagmorgen 17 januari overleed mw. Adriana Cor-
nelia den Toom-Rietveld (Dorpsstraat 95, 3381 AE). Zij 
is geboren en getogen in Giessenburg en trouwde in 
1958 met Teus den Toom. Zij woonden vele jaren aan 
de Neerpolderseweg en de laatste jaren aan de Dorps-
straat. Haar gezondheid ging de laatste tijd achteruit 
en na een val in mei 2018 moest zij uiteindelijk verhui-
zen naar verpleeghuis Tiendwaert. Vorige week kreeg zij 
een hersenbloeding en aan de gevolgen daarvan is zij 
uiteindelijk overleden. Mw. Den Toom zou volgende 
week 84 jaar oud zijn geworden. 
De rouwdienst wordt gehouden op dinsdagmiddag 22 
januari om 13.30 uur hier in De Rank. Aansluitend vindt 
de begrafenis plaats op de begraafplaats aan de C.M. 
van Houwelingweg te Giessenburg. Na de begrafenis is 
er in de Rank gelegenheid om te condoleren. We bidden 
voor dhr. den Toom die nu alleen verder moet en zijn 
kinderen en kleinkinderen. 

Kerk-School-Gezinsdienst 
Op de verschillende basisscholen bereiden de kinderen 
zich voor met verhalen, liederen en werkstukken. De op 
school gemaakte werkstukken zullen bovendien in de 
verschillende kerken te zien zijn, zodat er tijdens de 
kerkdienst veel herkenning is. Door middel van onder-
staand leesrooster kunt u zich ook thuis voorbereiden.  
Zo.: Psalm 133 (Hoe goed, hoe heerlijk) 
Ma.: Johannes 2: 1- 12 (De bruiloft te Kana) 
Di.: Mattheüs 25: 1-13 (De 5 wijze en de 5 dwaze meisjes) 
Wo.: Genesis 24: 1-14 (Izaäks huwelijk met Rebekka) 
Do.: Genesis 24:15- 49 (Izaäks huwelijk met Rebekka) 
Vrij. : Genesis 24:50-67 (Izaäks huwelijk met Rebekka) 
Za. : Openbaring 19: 6-10 (De bruiloft van het Lam) 
Thema : “Kom je naar het feest?” Van harte welkom! 
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  Agenda  
19 t/m 21-01 Bezoek Egyptische predikanten  
           aan Giessenburg 
20 t/m 27-01 Week van Gebed 
21-01 Catechese voor alle groepen, 19.30 uur Rank 
23-01 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
    ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
25-01 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
    ,,     Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
27-01 Kerk-School-Gezinsdienst 

Week van gebed 
Dit jaar wordt er weer in na-
volging van een traditie van 
meer dan 100 jaar, een inter-
nationale week van gebed 
georganiseerd. Het thema 
dit jaar is : “Recht voor ogen”. Dit is naar aanleiding van 
Deuteronomium 16 : 10-20. Het gebed heeft kracht  en 
het is zo mooi om te weten dat er deze week wereldwijd 
gebeden wordt. De kerken in Giessenburg doen hier aan 
mee.  U bent vanaf 20.00 uur hartelijk welkom:  
Maandag 21 jan.: de Til, Rafaël gemeente  
Dag thema; “OPRECHT ZIJN”.                       
We lezen  Efeziërs 4: 22-25 en Mattheüs 5: 33-37  
Dinsdag 22 jan.:  Hervormde kerk in Giessenburg. (kerk 
open aan de kant van de Dorpsstraat).  
Dag thema: “ALLES OMVATTENDE LIEFDE”.  
We lezen Psalm 145: 8-13 en Mattheüs 1:5-6 en 17-18  
Woensdag 23 jan.: de Stigt (onder de Maranathakerk)  
Dag thema: ”ZORG VOOR DE AARDE”.  
We lezen: Jeremia 10: 12-16 en Marcus 16: 14-15   
Donderdag 24 jan.: Hervormde kerk Giessen-Oudekerk  
Dag thema: “HET HOOPGEVENDE LICHT”.  
We lezen Psalm 27: 1-4 en Johannes 8: 12-20  
Vrijdag 25 januari  PrayerNight voor de jongeren .  
Oude School, Oudkerkseweg 18,  Giessen-Oudekerk   
Inloop: 19.00 uur, Start 19.30 uur, 21.00 uur einde.  
Thema: “RECHT IN (JOUW) OGEN“ 
De avonden duren tot ongeveer 21.00. Het is mogelijk om 
zelf gebedsonderwerpen in te brengen. Alleen stil mee-
bidden is ook fijn. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met A. van Hoven (tel. 0183-581545)  T. Voll-
müller (tel. 652517) of A. Heikoop (tel.652032). 

Lied avonddienst: Wees stil… 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
  

Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

Catechisatie (14–18 jarigen) 
De jongeren van de mentorcatechisatie worden deze 
week verwacht op de maandagavond. Met de Egypti-
sche predikanten ds. Emil Bassaly en ds. Adel Abdel-
messeh willen we spreken over jongeren en de kerk in 
Nederland en Egypte. Wees welkom om 19.30 uur. 

Commissie van Bijstand 
De commissie van Bijstand is uitgebreid met Sascha 
Romeijn. Wij wensen hem Gods zegen in het werk dat  
hij binnen de  commissie en onze gemeente mag doen. 

Thema–avond “Staan in deze wereld” 
Een reminder aan de thema-avond Geloofsopvoeding 
‘Staan in deze wereld’ van de HGJB op donderdag 31 
januari. Wat doe je als je kind wordt uitgenodigd voor 
een feestje waar je niet achter kunt staan? Hoe ga je 
om met situaties die niet stroken met de christelijke 
normen en waarden? Hoe maak je je kinderen weerbaar 
om als christen te leven? Welke keuzes maak je be-
wust wel of juist niet? Het wordt een interactieve 
avond, van harte uitgenodigd! De avond duurt van 20.00 
uur tot uiterlijk 22.00 uur in de Rank. U kunt zich nog 
voor deze V&T avond aanmelden via enricowendy@van-
tuijl.com. Graag vóór 21 januari.  
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